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Tájékoztató az ASP e-fizetési szolgáltatás bevezetéséről 
 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Az önkormányzati adóügyek elektronikus kapcsolattartása keretén belül mostantól lehetőség 
nyílik az internetes bankkártyás fizetésre is. 
 
 
2020. március 13. napjától a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal is új fizetési lehetőséget 
biztosít az önkormányzat felé fennálló adókötelezettségek teljesítése terén. Ezen tájékoztatás 
célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az E-önkormányzat portál ASP Elektronikus 
Fizetési szolgáltatás (ASP e-fizetés) rendszerének megismerésében és használatában.  
 
 
A jelenlegi járványügyi vészhelyzetben mindenki számára különösen fontos lehet, hogy egyre 
többen éljenek az elektronikus fizetés lehetőségével, hiszen így kényelmesebbé tehető az 
önkormányzati ügyintézés és elkerülhetőek a felesleges kontaktusok. (A nap 24 órájában 
intézhetik ügyeiket, lekérdezhetik számlaegyenlegeiket, bármikor és bárhonnan 
kezdeményezhetnek bankkártyás adóbefizetést). 
 
 
Az ASP e-fizetés bevezetésével az ügyfeleinknek - elektronikus azonosítást követően - 
saját, vagy más nevében lehetősége van elektronikusan lekérdezni és 
bankkártyájával/hitelkártyájával befizetni az önkormányzat által kivetett adókat, 
díjakat, illetéket az E-önkormányzat portál (https://ohp.asp.lgov.hu) weboldalán. 
 
 

Az interneten keresztüli bankkártyás 
fizetés csak kizárólag az érintett 
önkormányzat kiválasztása és a KAÜ-s 
(ügyfélkapus) azonosítás után 
lehetséges! 
 
Bejelentkezést követően a rendszer 
bejelentkezett személy saját 
adóazonosító jelét előtölti. Ha az 
adóazonosító jel nem jelenik meg, azt 
manuálisan kell rögzíteni! Amennyiben 

képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell 
kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt. Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó 
adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, szükséges, hogy a 



2 
 
képviselő adatai az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában a közhiteles 
nyilvántartásokkal megegyezően szerepeljenek. Meghatalmazás esetén az erről szóló 
dokumentumot elektronikus úton vagy a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt 
eredeti példányként előzetesen, postai úton az önkormányzati adóhatósághoz eljuttatni 
szükséges.  
  
 
Kizárólag csak olyan személy jogosult elektronikus úton adóbevallást teljesíteni, folyószámla 
egyenleget lekérdezni, illetve elektronikus befizetés során adatokat lekérni, akinek a 
személyes azonosító adatai (4T) hiánytalanul és pontosan szerepelnek az 
adónyilvántartásban, mint adózó, vagy mint meghatalmazott személy. Az önkormányzati 
ügyintézés során történő adatkezeléséhez, az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata is szükséges, 
ami az első bejelentkezéskor tehető meg az Általános szerződési feltételek elfogadásával 
(4T: név/születési név, anyja neve, születési hely, születési idő).  
 
 
A Befizetések lekérése nyomógombra kattintva - amennyiben a lekérdező és az adóalany is 
beazonosíthatók - az Adó szakrendszertől visszakapott adószámla, adóegyenleg adatok, 
illetve ugyanezen felületéről korábban indított, folyamatban lévő befizetés adatok 
információi kerülnek megjelenítésre. 
 
 
A megjelenített összegek jellemzői:  
1.) Adózó számláján található fizetési kötelezettségek, azok fizetési határidejük szerint 
minősítve, 3 csoportba összegezve kerülhetnek megjelenítésre.  

 a) Adóhátralék: amennyiben az adózó számláján a lekérdezés időpontjában azonnal 
fizetendő kötelezettség található. Ebben az esetben a tételek felületen megjelenő fizetési 
határideje a lekérdezés dátuma,  

 b) 30 napon belül esedékes adórészlet(ek): amennyiben a fizetési kötelezettségek 
időpontja a lekérdezés időpontjához viszonyítva 30 napon belül fizetendő,  

 c) Később esedékes adórészlet(ek): amennyiben a fizetési kötelezettség időpontja a 
lekérdezés időpontjához viszonyítva 30 napon túl fizetendő.  
A b) és c) esetekben a megjelenített fizetési határidő a csoportba tartozó fizetési kötelezettség 
tételek legkorábbi esedékesség dátumát tartalmazza.  
 
 
2.) Az adózó számlájára még le nem könyvelt (folyamatban lévő) befizetések 
összege nem csökkenti a megjelenített fizetendő összeget!  A hiányzó, illetve a keresendő 
befizetési tétel részletes számlaegyenleg lekérésével vagy a folyamatban lévő befizetések 
között ellenőrizhető.  
 
3.) A már lekönyvelt befizetések csökkentik a megjelenített fizetendő összeget, akkor is, 
ha a fizetési kötelezettség dátuma később esedékes. Ennek hatására eltérés lehetséges a 
fizetendő összeg és az Adóegyenleg lekérdezés menüpontban kapott egyenleg információk 
között, ugyanis az adószámla kivonatokon a befizetés úgy jelenik meg, mint olyan tétel, ami 
nem számolható el későbbi kötelezettségre.  
  
A befizetni kívánt adószámlákat először ki kell jelölni! A befizetni kívánt adóösszeg 
adatok számlánként módosíthatók. A Fizetés összesítés gombra kattintva megjelenik a 
fizetendő összeg. A Tovább a fizetéshez gombra kattintás hatására egy újabb felületen 
megjelennek az Internetes fizetésre vonatkozó információk.  
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Sikeres tranzakciót követően a „Fizetés státusza” a „Feldolgozás alatt státuszból”néhány 
másodpercet követően a „Sikeres státuszba” kerül. Az internetes bankkártyás adófizetés 
költségei az államot terhelik. 
 
 
Amennyiben azonosítási hiba miatt nem tudja az adóegyenlegét lekérdezni, vagy az 
elektronikus befizetésnél nem látja a fizetendő összegeket vagy a fizetés során bármilyen 
egyéb problémája adódik, azt kérem jelezze az ügyintézőnél. 
Telefon: 49/548-027; 49/548-021; 49/548-067; E-mail: ado@tujvaros.hu 
 
 
Tiszaújváros, 2020. április 16. 
  
 Dr. Juhos Szabolcs 
 jegyző 


